A WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM KUTATÁSI SZABÁLYZATA


Jelen szabályzat a Tolna Megyei Múzeumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi.

A muzeális intézményekben folytatható kutatásokat a Kormány 47/2001. (III.27.) Korm. rendelete szabályozza. A rendelet visszautal az 1997. évi CXL. törvény 100. paragrafusának I. bekezdésére (c pont).
A muzeális intézmények gyűjteményeiben nyilvántartott és őrzött kulturális javak, ill. e javakra vonatkozó szakmai adatlapok, információk az alábbi feltételek szerint kutathatók.

Szakmai adatlapok alatt értendő: gyarapodási naplók, (szak)leltárkönyvek, tudományos leírókartonok, ásatási dokumentációk, kiállítási tématervek és forgatókönyvek, adattári jelentések, gyűjtési naplók, kéziratok, számítógépes adatbázisok és azokhoz kapcsolódó dokumentációk, restaurálási anyagvizsgálati és egyéb laboratóriumi jegyzőkönyvek, szakvélemények, archív levelezés.

Múzeumi szakember

	A kulturális javak kutatása és feldolgozása, azok tudományos, ill. közművelődési célú felhasználása elsősorban a nyilvántartást őrző muzeális intézmény feladata.

	A kulturális javak kutatása a nyilvántartásba vételtől számított 5 éven belül az a múzeumi szakember jogosult, aki e javakat gyűjtötte (feltárta), ill. aki elsődlegesen meghatározta és nyilvántartásba vette.


	Amennyiben a fent nevezett múzeumi szakember jogával nem kíván vagy nem képes élni, az intézmény vezetője más szakemberre bízhatja a kutatást, a hasznosítást, ill. publikálást.



Külső kutató

	Külső kutató az intézményben csak az intézményvezető írásos engedélyével kutathat.

	A kutatások engedélyezésénél – a maradandó értékű iratok esetében – figyelembe kell venni az 1995. évi LXVI. törvény ide vonatkozó rendeleteit.


	Kutatási engedélyt írásban kell kérni, melyen fel kell tüntetni a kérelmező alábbi adatait:

Természetes vagy jogi személy (képviselője) neve
Lakcíme, székhelye
Személyi igazolványának (vagy külföldi állampolgárnál útlevelének) számát
A kutatás célját
A kutatandó témát

4.	Az engedélykérelemre 15 napon belül válaszolni kell, a megtagadott engedélyt írásban kell indokolni.

5.	Ez utóbbi esetben a kérelmező bírósághoz fordulhat.

	A kérelem és az engedély egy példányát az intézmény 5 évig köteles megőrizni.



Nem adható kutatási engedély

	Amennyiben még nem történt meg a javak nyilvántartásba vétele.
Kutatásuk vagy felhasználásuk külön engedélyhez kötött (szerződés vagy jogszabály alapján), és a kérelmező ezzel nem rendelkezik.
	5 évnél nem régebbi, a nyilvántartás-vétel időpontja, és még nem publikálták (kivéve az I/3. esetet).


Az intézmény vezetője megtagadhatja az engedélyt akkor is ha:

	E tevékenység veszélyeztetné a kulturális javak állapotát, épségét,
Az érintett javak restaurálás, konzerválás, preparálás alatt, ill. kiállításon szerepelnek,
Az engedélyt kérő korábban már megszegte az intézmény ide vonatkozó szabályzatát,
Az adott évben feldolgozásuk, tudományos v. közművelődési célú hasznosításuk már szerepel az intézmény éves munkatervében

	Az intézményvezető a IV/1. és IV/3. pontok értelmében a már kiadott engedélyt visszavonhatja.

A IV/1-4. pontok esetében az intézményvezető joga, hogy az eredeti kulturális javak helyett másolatokat vagy azok dokumentációját biztosítja a kutatás céljaira.


Nem saját anyagként őrzött kulturális javak

	(letét, kölcsön, szakértői véleményezésre vagy restaurálásra, ill. bírósági vagy hatósági megkeresésre átvett stb.), valamint azok dokumentációjának alapadataira csak akkor adható kutatási engedély, ha azt az átvételi szerződés vagy annak hiányában a tulajdonos erre kifejezetten felhatalmazást ad.


A muzeális intézményekben folytatott kutatás díjmentes.

A kutató kérésére és költségére az intézmény a kutatott javakról és dokumentációjukról – a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak értelmében kutatási célú és minőségű – másolatot készíthet.

A rendelet 2001. április 4-től lépett hatályba.


Szekszárd, 2011. augusztus 22.



									Ódor János Gábor
								       megyei múzeumigazgató

Melléklet


a 47/2001. (III.27.) Korm. rendelethez

A kulturális javak dokumentációjából a kutatók rendelkezésére bocsátható szakmai adatlapok:

	azonosító adatok

megnevezés (cím)
a leírás, használat, tartalom földrajzi, társadalmi stb. adatai,
keltezés, készítés körülményei, ideje, készítő (műhely) … stb.
kor meghatározása és annak módja,
anyag, technika, készítési mód,
méretek, terjedelem
állapot
lelőhely
a szerzeményezés módja és ideje
a szerzeményező neve
a szerzeményezés (régészeti feltárás) muzeológiai körülményeire vonatkozó információk
restaurálás
laboratóriumi és anyagvizsgálati eredmények
kiállítás, szakirodalom
a tárgyról vagy dokumentumról készített fotó, xerox, (mikro)film, video vagy más technikával előállított, azonosítást szolgáló képek (másolatok), valamint azok leltári száma (jelzete).


